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van de zware pijnstillers een aantal keren
plassen en deed dit in de stal van zijn
paard Tello. Het paard at het stro en werd
positief getest op de verboden stof
naproxen. De Amerikaan pakte de
zilveren medaille op het kampioenschap,
maar moest deze natuurlijk inleveren.
Inclusief het prijzengeld. Daarnaast werd
hij een half jaar geschorst en heeft hij
een boete gehad van duizend Zwitserse
franken (ruim €1000).
Naast oneerlijke concurrentie en veiligheid in de sport, kleven er ook gevaren
aan het dopinggebruik voor het paard.
Dit welzijnsaspect laat ik graag aan een
veterinair over. Ook dichterbij komt
doping veelvuldig voor. Bij paarden is
elke lichaamsvreemde stof die gevonden

positief wordt getest, met alle gevolgen

Doelstelling van het dopingvrij is nog

wordt verboden, in tegenstelling tot bij

van dien. Het enkele feit dat u niet wist

steeds: welzijn van het paard bescher-

mensen. Dit houdt dus in, dat elke

wat er in zit kan u tijdens een procedure

men, integriteit en veiligheid van de

medicatie van een paard uit het lichaam

niet helpen, hoe sneu dan ook.

sport beschermen, zorgen voor eerlijke
concurrentie en eerlijke weddenschap-

moet zijn verdwenen vóór de wedstrijd.
Ook voedsel als chocola of cafeïne kan

Tevoetstelling

pen. En tot slot: Gebruik originele

tot een positief geval leiden.

Bij de KNHS (wedstrijdsport) leidt elke

onvervalste fokgegevens, zodat paarden

positieve test tot een tevoetstelling van de

kunnen presteren op grond van hun

deelnemer (het niet kunnen deelnemen aan

eigen, intrinsieke kwaliteiten.

Wat te doen?
Wat te doen als een paard medicatie heeft
gehad en binnenkort naar een keuring of
wedstrijd gaat? Voor elk medicijn staat
een wachttijd. Eén en ander kan nagevraagd worden bij uw dierenarts. Dus als
uw paard een medicijn krijgt toegediend,
vraag er altijd naar! Het is van belang dat
u goed contact met uw trainer heeft om

Geregistreerde is verantwoordelijk
voor zijn paard

volledig bekend te zijn met middelen die
bij uw paard zijn toegediend. Daarnaast
adviseer ik u om een ruimere termijn dan

wedstrijden) voor één of meerdere

de aanbevolen wachttijd aan te houden,

maanden, afhankelijk van de omstandighe-

zodat u er zeker van kunt zijn dat uw

den en het middel. Daarnaast dienen

paard 100% dopingvrij is.

prijzen te worden ingeleverd en volgt een

Hierboven heb ik een ongelukkig voor-

geldboete met proeftijd.

beeld genoemd van de Amerikaanse

Bij de stamboeken is hoe dan ook de

springruiter, maar wat dacht u van

geregistreerde die lid is van het stam-

(ongelukkige) voorbeelden dichterbij

boek verantwoordelijk voor zijn paard.

r bestaan ook ongelukkige

huis. Zoals het behandelen van een

Zowel bij het KWPN als ook bij uw eigen

voorbeelden met betrekking tot

mokinfectie, het sederen van het paard

KFPS zijn al aanzienlijke sancties aan

dopinggebruik. In 2007 werd de

vanwege het hechten van een wond,

eigenaren opgelegd. Het paard wordt

Amerikaanse springruiter Alan Waldman

uitbraak van het paard waardoor deze in

uitgesloten van de wedstrijd en eventuele

betrapt op doping. Dit alleen wel op een

een verkeerde box terecht kwam enzo-

predicaten kunnen worden ontnomen. In

heel ongelukkige manier. Kort voor een

voorts, enzovoorts. Daarnaast komen

de tot nu toe bij mij bekende gevallen

belangrijke wedstrijd had de ruiter

vele ongelukkige gevallen voor met

worden de namen van paard en eigenaar

Mr. Aukje Kroondijk is advocaat bij Omny

hevige last van zijn rug gekregen. Hij

betrekking tot het verkrijgen van zalfjes

volledig gepubliceerd. Verder zijn de

De Vries Advocaten in Wolvega. Ze is

wilde hoe dan ook meedoen en nam

(capsaicin) en poedertjes via internet,

boetes aanzienlijk. Ook het niet meewer-

specialist op het gebied van hippisch recht,

daarom een handvol zeer zware pijnstil-

waarbij niets op het etiket staat vermeld.

ken aan een dopingcontrole of het paard

agrarisch recht, ondernemingsrecht en

lers om zijn rug pijnvrij te krijgen. De

Allerlei ongelukkige samenlopen van

terugtrekken voor de dopingcontrole is

economisch strafrecht. www.omnydevries.nl

Amerikaan moest door de bijwerkingen

omstandigheden, waardoor uw paard wel

strafbaar.

Doping en paarden
Er zijn in het verleden al vele bekende ruiters betrapt op
paardendoping. Voorbeelden te over. Het paard Rusty van
dressuuramazone Ulla Salzgeber werd in 2003 positief
getest op testosteron (anabolen steroïden). Ze kreeg
hiervoor een schorsing van twee maanden. Een korte straf
als je dit vergelijkt met wielrennen en zwemmen, waar
doping ook veel voorkomt. De zaak van Lance Armstrong
staat een ieder nog helder in het geheugen.
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